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APELAÇÃO  CRIMINAL  —  CRIMES  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADOS,  UM  EM  CONCURSO
MATERIAL COM DOIS OUTROS EM CONTINUIDADE
DELITIVA  —  CONDENAÇÃO  —  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA  —  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
PROVAS  PARA  LASTREAR  O  DECRETO
CONDENATÓRIO  —  TESE  NÃO  ACOLHIDA  —
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS
ATRAVÉS  DE  AUTOS  DE  RECONHECIMENTO  DE
PESSOA,  DECLARAÇÕES  DAS  VÍTIMAS  E
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS  —
ARGUMENTAÇÃO DE EXCESSO DA REPRIMENDA —
VERIFICAÇÃO — COMPORTAMENTO DA VÍTIMA —
VALORAÇÃO  NEGATIVA  —  IMPOSSIBILIDADE  —
REDIMENSIONAMENTO  DA PENA —  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

—  Não prevalece a tese de falta de elementos provantes para
condenação  e  negativa  de  autoria,  sustentada  pela  defesa,
quando  o  conjunto  probatório  dos  autos  é  contundente  em
reconhecer o réu como autor do delito. Na hipótese, as provas
produzidas no presente feito, auto de reconhecimento de pessoa,
declarações  das  vítimas  em  harmonia  com  depoimentos
testemunhais,  evidenciam  o  recorrido  como  praticante  dos
crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do CP. 

—  O  comportamento  da  vítima,  em  consonância  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, constitui,  em
regra, circunstância neutra, somente sendo valorada em favor do
réu, caso se entenda que a vítima contribuiu para a ocorrência do
delito.  Na  hipótese,  o  julgador  primevo  considerou  tal  vetor
desfavorável ao réu e procedeu ao aumento da reprimenda neste



aspecto, o que não é possível,  razão por que a pena deve ser
redimensionada.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
para reduzir a pena para 18 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, mais 325 dias-
multa. EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  por  Severino  dos
Ramos dos Santos, em face da sentença das fls. 91/102, prolatada pelo Juiz de Direito
da 2ª  Vara da  Comarca de Mamanguape,  nos  autos  da ação penal  acima numerada
promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou procedente a
denúncia para condená-lo nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, sendo um
crime  em  concurso  material  com  dois  outros  em  continuidade  delitiva,
estabelecendo uma pena de 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de
reclusão cumulada com 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-
multa no importe de um salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

Narra a denúncia que, no dia 22/10/2012, por volta das 15 horas,
no  Bairro  de  Sertãozinho,  Mamanguape-PB,  o  denunciado,  acompanhado  de  um
indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, bens pertencentes à vítima Cláudio Lima de Campos, proprietário de um
mercadinho. Detalha a inicial, que, no dia do fato, o denunciado, em companhia de seu
comparsa, chegou ao mercadinho da vítima em uma motocicleta e anunciou o assalto,
tendo subtraído da vítima R$ 300,00 (trezentos reais), um relógio da marca Orient, um
celular da marca Nokia, além de pertences de uma vendedora do estabelecimento e de
um motorista que também estava no local.

Relata, ainda, a peça acusatória que, em 22/02/2013, por volta
das 19:30 horas, no Bar do Lambu, situado no Sítio Uruba, zona rural de Mataraca/PB,
o increpado, mais uma vez acompanhado de pessoa não identificada e portando uma
arma de fogo, adentrou no ambiente e anunciou o assalto, subtraindo da vítima Maria da
Conceição Valdevino, um telefone celular.

Na  sequência,  consta  que,  no  dia 24/02/2013,  por  volta  das
18:30  horas,  no  Bar  “Risca  faca”,  situado  na  mesma  zona  rural  do  Município  de
Mataraca/PB,  o  réu  e  seu  companheiro  criminoso  chegaram  ao  local  em  uma
motocicleta e, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Nesta ocasião,
subtraíram do Sr.  Josué  Figueiredo  dos  Santos,  R$ 500,00 (quinhentos  reais)  e  um
aparelho celular. 

Por fim, afirma a acusação que o indigitado cumpria pena na
Cadeia Pública de Mamanguape, em regime semiaberto, tendo deixado de se recolher
aos pernoites na época dos crimes. 

Em suas razões recursais, fls.  130/134, alega o recorrente que
não  há  provas  necessárias  para  que  os  delitos  narrados  na  denúncia  sejam  lhe



imputados, vez que as vítimas não foram ouvidas em juízo, portanto, as declarações,
dadas  na  esfera  policial,  não  foram ratificadas,  sendo os  depoimentos  dos  policiais
militares insuficientes para formação da sua culpa. Subsidiariamente, acaso mantida a
condenação,  alega  que  a  pena  foi  fixada  de  forma  exacerbada,  devendo,  pois,  ser
reduzida.

Nas  contrarrazões  das  fls.  138/141,  o  Parquet  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através de parecer do
Procurador  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  fls.  144/155,  opinou  pelo  provimento
parcial do apelo, no tocante à redução da pena de multa, tendo em vista as condições
financeiras do réu e o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes.

É o relatório.

VOTO:

A irresignação  da  defesa  versa  sobre  os  seguintes  pontos:  a)
inexistência de prova consistente para ancorar uma condenação, sob a alegação que as
vítimas não foram ouvidas em juízo, portanto, as declarações, dadas na esfera policial,
não foram ratificadas, sendo os depoimentos dos policiais militares insuficientes para
formação da culpa do recorrente; e b) fixação exacerbada da reprimenda imposta ao réu.

Pois bem.

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça  ou  violência  a  pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
(...)

Consoante narrado na denúncia e no decreto condenatório,  ao
réu, ora apelante, são imputados três delitos de roubo, cometidos com uso de arma de
fogo e com o auxílio de um outro indivíduo não identificado, sendo o primeiro crime
(22/10/2012) considerado em concurso material com o segundo (22/02/2013) e terceiro
(24/02/2013), realizados em continuidade delitiva. 

Quanto  à  alegação  de  inexistência  de  provas  para  lastrear  a
condenação, não merece prosperar.

Todas as vítimas, em suas declarações na Delegacia de Polícia,
fls.  10,  13  e  15,  afirmam que  o  réu  fora  um dos  autores  dos  roubos,  tendo  sido,
inclusive,  lavrado  auto  de  reconhecimento  de  pessoa,  fls.  12,  14  e  16,  onde  os
ofendidos, de forma categórica e formal, reconhecem-no como um dos indivíduos que
perpetrou os delitos narrados na peça acusatória. 

Vejamos: 



O ofendido Cláudio Lima de Campos, fls. 10, narra:

“...Que hoje, com a recaptura do foragido SEVERINO DOS RAMOS DOS
SANTOS, este lhe foi mostrado, tendo de pronto sido reconhecido como um
dos assaltantes, mais precisamente o que desceu de arma em punho e subtraiu
os  objetos,  haja  vista  que,  no  momento  do  crime,  este  precisou  levantar
capacete  até  a  altura  da  testa;  que  não  conhece  a  identidade  do  segundo
indivíduo, sabendo apenas informar que era magro e moreno.” 

O Sr. Josué Figueiredo dos Santos, fls. 13, assevera:

“...Que como os indivíduos, no momento do crime, estavam sem capacetes, é
capaz  de  reconhecê-los  de  pronto,  o  que  faz  em  relação  ao  indivíduo
SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS, recapturado no dia de hoje por
uma Guarnição da Polícia Militar na cidade de Mataraca/PB, como sendo o
que portava a arma e anunciou o assalto; … ” 

A vítima Maria da Conceição Valdevino, fls. 15, relata:

“Que no dia 22/02/2013 (sexta-feira),  por  volta  das  19:30 h,  a  declarante
estava no BAR DO LAMBU, localizado no Sítio Uruba, Mataraca-PB, na
companhia da proprietária deste, a Srª. Marinalva e uma outra pessoa, quando
chegou um indivíduo (que  nesta  DP ficou  sabendo ser  SEVERINO DOS
RAMOS DOS SANTOS); que este indivíduo adentrou no estabelecimento
acompanhado de um outro, que a declarante não conseguiu reconhecer, pois,
o mesmo estava de capacete;  que SEVERINO, armado com um revólver,
anunciou o roubo e ficou apontando a arma para a declarante, enquanto que
seu comparsa revistou-a e subtraiu-lhe seu celular Samsung; que pouco antes
de sair,  declarante percebeu que o indivíduo que estava de capacete ficou
encarando-a,  como  se  a  conhecesse;  que,  em  seguida  subiram  em  uma
motocicleta e tomaram destino ignorado.” 

A testemunha  Manoel  Franklin  de  Macedo,  policial  militar,
inquirida em juízo (mídia das fls. 50), aduz que participou da prisão do acusado e soube
dos  ilícitos  cometidos  no  Sítio  Uruba,  zona  rural  de  Mataraca/PB.  Com relação ao
evento ocorrido no Bairro Sertãozinho, Mamanguape-PB, teve conhecimento através de
terceiros, tendo ouvido falar que o réu assaltou um mercadinho de propriedade do Sr.
Cláudio com o uso de arma de fogo e na companhia de um comparsa. 

A testemunha  João  Leite  de  Lima,  também  policial  militar,
perante a autoridade judicial (mídia das fls. 50), esclarece que participou da prisão do
acusado, a qual se deu pelo fato ocorrido no Bar do “Risca faca”; e, quando chegou à
delegacia, soube dos demais ilícitos, através das vítimas, que lá estavam e reconheceram
o réu como um dos autores dos crimes. Por fim, menciona que, após a prisão, soube que
o réu já cumpria pena no regime semiaberto, na Cadeia Pública de Mamanguape.

Não obstante as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, os
depoimentos prestados, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, dos policiais
militares, arrolados como testemunhas da acusação, mídia das fls. 50, corroboram as
versões  dos  ofendidos  e  constituem meio  de prova idôneo para lastrear  um decreto
condenatório.

Nesse sentido:

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.
NÃO  CABIMENTO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  FALTA  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM



BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS  MILITARES.  MEIO DE
PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE
DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO
MÍNIMO  LEGAL.  MINORANTE  DO  TRÁFICO  PRIVILEGIADO.
PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.
ILEGALIDADE.  CUMPRIMENTO  DA PENA.REGIME  INICIAL MAIS
RIGOROSO.  RÉU  PRIMÁRIO.  PENA-BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL.
GRAVIDADE  ABSTRATA.  HABEAS  CORPUS  DE  OFÍCIO.
REDIMENSIONAMENTO.
(...)
2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo  a  resultar  na  condenação  do  paciente,  notadamente  quando
ausente  qualquer  dúvida  sobre  a  imparcialidade  das  testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato
que não ocorreu no presente caso.
(...)
6.  Habeas  corpus  não  conhecido,  mas  concedida  a  ordem de  ofício,  para
reduzir a pena do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-
multa, e para que o juízo das execuções proceda à nova fixação do regime
inicial  de  cumprimento  da  pena,  bem  como  examine  a  possibilidade  da
concessão da substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos.
(HC  165.561/AM,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016)  

Doutro lado, não foram arroladas testemunhas pela defesa e o
acusado  se  restringe,  em seu  interrogatório,  a  negar  as  acusações,  sem acrescentar
qualquer detalhe ou circunstância a seu favor.

Nessa  esteira,  embora  o  recorrente  insista  em  negar  sua
participação  nos  delitos,  esta  atitude,  por  si  só,  sobretudo  porque  cotejada  com os
elementos probantes deduzidos no processo, mostra-se frágil e ineficaz para eximir-lhe
da responsabilidade pelas imputações.  

Por  sua vez,  quanto  à  alegativa  de pena  exacerbada,  de fato,
considero que houve excesso do julgador primevo quando considerou, na análise das
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  o  comportamento  da  vítima,  como  vetor
desfavorável ao réu e procedeu ao aumento da reprimenda neste aspecto.

Na  verdade,  tal  circunstância,  em  consonância  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é,  em regra,  neutra,  somente  sendo
valorada em favor do réu, caso se entenda que a vítima contribuiu para a ocorrência do
delito, o que não é a hipótese.  

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 241 DO ECA. PENA-BASE.
MOTIVOS,  PERSONALIDADE E  COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
ILEGALIDADE  NA  MOTIVAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PENA-BASE.  PERSONALIDADE,  MOTIVOS,  CONSEQUÊNCIAS  E
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS.  EXASPERAÇÃO  JUSTIFICADA.  VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. ILEGALIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6.  De  acordo  com  o  entendimento  desta  Corte  Superior,  o
comportamento  da  vítima  é  circunstância  judicial  que  nunca  será
avaliada desfavoravelmente: ou seja, ou será positiva, quando a vítima



contribui  para  a  prática  do  delito,  ou  será  neutra,  quando  não  há
contribuição.
7. Esta Corte Superior entende que nas hipóteses de crimes de estupro ou
atentado violento ao pudor praticados com violência presumida não incide a
regra da continuidade delitiva específica.
8.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para
redimensionar a pena do paciente para 18 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão.
(HC  211.327/PB,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
PACIENTE CONDENADO A 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM
REGIME  FECHADO,  E  32  DIAS-MULTA.  PLEITO  DE  DECOTE,  NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS
VETORES  DA  PERSONALIDADE  E  DO  COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, UMA USADA COMO
MAUS  ANTECEDENTES  E  OUTRA  COMO  PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.  POSSIBILIDADE.  COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA.  VETOR  NEUTRO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA
VALORAÇÃO  NEGATIVA. HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO  PARA  REDUZIR  AS  PENAS
APLICADAS AO PACIENTE.
(...)
4. As instâncias de origem consignaram que a vítima em nada contribuiu
para  a  prática  do  crime  e  a  aludida  circunstância  foi  valorada
negativamente.  Entretanto,  tal  entendimento  não  se  coaduna  com  os
julgados  deste  Tribunal  Superior,  segundo  os  quais  não  se  pode
considerar como desfavorável ao réu o comportamento neutro da vítima.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena do paciente para 7 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantidos
os demais termos da condenação.
(HC  330.941/AL,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME
DE  ROUBO  MAJORADO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  PLEITO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.  MOTIVOS  DO  DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.
CRIME  PRATICADO  DE  MADRUGADA.  VULNERABILIDADE  DA
VÍTIMA.  FUNDAMENTO  IDÔNEO.  COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR PREJUDICIAL
AO  AUTOR. PRESENÇA  DE  DUAS  MAJORANTES.  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA
ALÉM  DA  FRAÇÃO  MÍNIMA  LEGAL.  CRITÉRIO  MATEMÁTICO.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  443/STJ.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. Não colaborando a vítima para a ocorrência criminosa, a vetorial é
neutra, e não gravosa ao condenado.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as
penas a 6 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.
(HC  211.611/AL,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015)

Destarte, pelas razões esposadas acima, passo a redimensionar
as reprimendas impostas ao réu, excluindo da pena privativa de liberdade o aumento da
pena-base derivado do comportamento da vítima, que, de acordo com a sentença, foi de
nove meses de reclusão (fls. 98), mantendo os demais termos da sentença, da seguinte
maneira:



Quanto ao primeiro delito de roubo praticado, altero a pena-
base do recorrente para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo os
demais termos da sentença, quanto à segunda e terceira fase da fixação da reprimenda, a
saber: considerando a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), aumento a pena em
11 meses, não existem atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, em razão das
duas causas de aumento, previstas, no art. 157, § 2º, I e II, do CP (ameaça exercida com
emprego de arma e concurso de duas pessoas), elevo a reprimenda em 1/3 (um terço),
totalizando em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 

Quanto ao segundo delito de roubo praticado, altero a pena-
base do recorrente para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo os
demais termos da sentença, quanto à segunda e terceira fase da fixação da reprimenda, a
saber: considerando a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), aumento a pena em
11 meses, não existem atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, em razão das
duas causas de aumento, previstas, no art. 157, § 2º, I e II, do CP (ameaça exercida com
emprego de arma e concurso de duas pessoas), elevo a reprimenda em 1/3 (um terço),
totalizando em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 

Quanto ao terceiro delito de roubo praticado, altero a pena-
base do recorrente para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo os
demais termos da sentença, quanto à segunda e terceira fase da fixação da reprimenda, a
saber: considerando a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), aumento a pena em
11 meses, não existem atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, em razão das
duas causas de aumento, previstas, no art. 157, § 2º, I e II, do CP (ameaça exercida com
emprego de arma e concurso de duas pessoas), elevo a reprimenda em 1/3 (um terço),
totalizando em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 

Considerando  o  concurso  de  crimes  existente,  ou  seja,  crime
continuado  entre  o  segundo  e  terceiro  delitos  e  material  entre  estes  e  o  primeiro,
mantenho o aumento fracionário descrito na sentença, a saber, um sexto (mínimo legal),
ficando as penas do segundo e terceiro crime, em 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e
13 (treze) dias de reclusão. 

Pela regra do concurso material,  somam-se as penas,  no caso
dos autos, do primeiro crime, que foi de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias e a
sanção relativa aos dois últimos delitos,  9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze)
dias, ficando a pena final do réu em 18 (dezoito) anos, 5 (meses) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão. 

Com relação à pena de multa, prevista cumulativamente para o
tipo  penal  em comento,  em coerência  à  diminuição  efetuada  na  pena  restritiva  de
liberdade  e  em atenção  as  condições  financeiras  do  réu,  procedo  à  diminuição  no
quantum dos dias-multa,  fixando para cada um dos crimes 150 (cento e cinquenta)
dias-multa e  aplico  as  regras  dos  concursos  de  crime,  conforme feito  para  a  pena
privativa  de  liberdade  e  em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria  de  Justiça,
finalizando uma pena  de  multa  de  325  (trezentos  e  vinte  e  cinco)  dias-multa,
mantido o valor do dia multa no mínimo legal. 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO  para  redimensionar  a  dosimetria  penal,  reduzindo  o  quantum das  sanções
impostas  ao  réu,  nos  termos  adiante: a)  pena  privativa  de  liberdade  fixada  em 18
(dezoito) anos, 5 (meses) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão; e b) pena de multa



estipulada em 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor
unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292),  determino seja expedida a
guia de execução provisória, observando o teor das decisões prolatadas no presente
feito, bem como seja oficiado ao Juízo processante, comunicando-o da confirmação
da sentença condenatória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Carlos
Martins Beltrão Filho. Ausente o Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


